
Escolas Públicas de Barnstable

Compartilhando informações com OUTROS PROGRAMAS 2022/23

Prezado Pai/Responsável:
Para economizar tempo e esforço, as informações fornecidas em seu Formulário de Refeição Escolar Gratuita e a Preço Reduzido
podem ser compartilhadas com outros programas para os quais seus filhos podem se qualificar. Para os programas a seguir, devemos
ter sua permissão para compartilhar suas informações. O envio deste formulário não altera se seus filhos recebem refeições gratuitas
ou a preço reduzido.

□ Sim, EU QUERO que os funcionários da escola compartilhem informações do meu Formulário de Refeição Escolar

Gratuita e a Preço Reduzido com o Departamento de Transportes de Barnstable.

□ Sim, EU QUERO que os funcionários da escola compartilhem informações do meu Formulário de Refeição Escolar
Gratuita e com Preço Reduzido com: Por favor, indique quaisquer outros Departamentos Escolares aqui nos quais você deseja

compartilhar informações:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Se você marcou sim para qualquer uma ou todas as caixas acima, preencha o formulário abaixo para garantir que suas
informações sejam compartilhadas para  a(s) criança(s) listada(s) abaixo. Suas informações serão compartilhadas apenas
com os programas que você marcou.

Nome da criança: _____________________________________Escola: ______________________________________________

Nome da criança: _____________________________________Escola: ______________________________________________

Nome da criança: _____________________________________Escola: ______________________________________________

Nome da criança: _____________________________________Escola: ______________________________________________

Assinatura do pai/responsável: _________________________________________Data: _________________________________
Nome em letra de forma: ___________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________________________________________

Devolva este formulário para: Escritório de Serviços de Alimentação das Escolas Públicas de Barnstable 744
West Main St Hyannis MA 02601
Declaração de não-discriminação: De acordo com a lei federal de direitos civis e as regulamentações e políticas de direitos civis do
Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, em inglês), o USDA, suas agências, escritórios e funcionários. e instituições que
participam ou administram programas do USDA estão proibidos de discriminar com base em raça, cor, origem nacional, sexo,
deficiência, idade, ou represália ou retaliação por atividades anteriores de direitos civis em qualquer programa ou atividade
conduzida ou financiada pelo USDA. Pessoas com deficiências que necessitam de meios de comunicação alternativos para
informações do programa (por exemplo, braile, letras grandes, gravação de áudio, linguagem americana de sinais, etc.), devem
entrar em contato com a Agência (estatal ou local) onde solicitaram benefícios. Indivíduos que são surdos, com deficiência auditiva
ou de fala podem entrar em contato com o USDA através do Serviço Federal de Relay pelo telefone (800) 877-8339. Além disso, as
informações do programa podem ser disponibilizadas em outros idiomas além do inglês. Para fazer uma queixa de discriminação do
programa, preencha o Formulário de queixa de discriminação do programa do USDA (AD-3027), encontrado on-line em:
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint , e em qualquer escritório do USDA, ou escreva uma
carta endereçada ao USDA e forneça na carta todas as informações solicitadas no formulário. Para solicitar uma cópia do formulário
de reclamação, ligue para (866) 632-9992. Envie seu formulário ou carta preenchido para o USDA por: Correio dos EUA:

***VER PÁGINA 2***                       ***VER PÁGINA 2***              ***VER PÁGINA 2***



Departamento de Agricultura dos EUA Escritório do Secretário Adjunto de Direitos Civis, 1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; ou e-mail: program.intake@usda.gov. Esta instituição é um provedor de
oportunidades iguais.

DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE;

É de sua responsabilidade solicitar e verificar seu status com o Programa de
Serviços Alimentícios. Seguimos a determinação que é feita pelos Serviços de
Alimentação e não podemos alterar nenhuma determinação feita por eles.

Qualificar-se para o Programa Federal de Alimentação NÃO o qualifica
automaticamente para um passe de ônibus. Se você se qualificar para lanche
reduzido, você deve pagar a taxa antes da emissão do passe de ônibus e se for
qualificado gratuitamente, isso significa que não podemos cobrar a taxa. Todos os
assentos de ônibus para alunos não autorizados (taxa) são baseados no espaço no
ônibus, por ordem de chegada.


